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Abstract
چکیده
In this paper, while investigating the issue of
women's lack of promotion, a systematic  بیا،در این مقاله ضمن بررسی مسیاله عیم ارتقیا زنیا
review of the research on the identification of استفاده از مرور سیستماتیک پژوهشیاا انجیا شیمه بیا
barriers to women's promotion to the levels of
management in Iranian governmental  به سیوو میمیری در،موضوع شناسای موانع ارتقا زنا
organizations was analyzed. Using the
 جامعیه آمیار. فراتحلیل گردیم، ها دولت ایرا،سازما
qualitative meta - analysis method and
purposive sampling 32, research papers have  در،مشتمل برکلیه پژوهش ها مربوط به موانع ارتقا زنا
been reviewed during the period from 2001 to
 ها دولت بوده که با استفاده ازروش نمونهگیر،سازما
2017.The results show that there are
significant changes in the prioritization of  اثیر پژوهشی در23 همفمنم نمونه مورد نظر مشتمل بر
women's promotion barriers. In the 1980s, . انتخاب و بررس شیم9211 تا9231 بازه زمان سال ها
most studies have identified family - personal
 بیشتر پژوهش ها موانع فرد31  داد دردهه،یافته ها نشا
barriers as the main barrier to women's
promotion to management levels. But in the
 بییه سییوو، خییانوادگ را مامتییرین مییانع ارتقییا زنییاnext research, in addition to changing in
priorities, a new barrier has also been added  اما در پژوهشاا بعم عالوه بیر.ممیری معرف کرده انم
to the promotion barriers. The findings
تغییر اولوی بنم یک مانع جمیم نیی بیه موانیع ارتقیا
categorize women's promotion barriers into
four broad categories and prioritize them as  را در چایار، یافته ها موانع ارتقیا زنیا. اضافه شمه اس
follows. Cultural - social barriers (gender
دسته کل طبقیه بنیم و بیه شیر ذییل اولویی بنیم
stereotypes, domination of patriarchal culture
 موانع فرهنگ – اجتماع ( کلیشه ها جنسیت.م کننم
and cultura stereotypes).Political barriers (the
absence of women in power rings, the absence و حاکمی فرهنگ مردساالر ) موانع سیاس (عم حضور
of women in political parties and political
groups, the inability of women in  در احی اب و، در حلقه ها قمرت عیم حضیور زنیا،زنا
lobbying).Organizational
barriers
 درالب گر ) موانع سازمان،گروهاا سیاس ناتوان زنا
(organization's lack of trust in women,
 حی، تلق میمیری بعنیوا، به زنا،(عم اعتماد سازما
management perceived as a right and a male
work, the absence of women in informal  در شبکه ها ارتبیاط غییر،وکار مردانه عم حضور زنا
communication
networks).And
finally,
رسییم ) و در نااییی موانییع فییرد – خییانوادگ ( عییم
individual - family barriers (women's lack of
self - esteem lack of motivation for  و، نماشییتن انگییی ه پیشییرف در زنییا،خودبییاور زنییا
advancement in women, and greater
) در خانواده،مسئولی مضاعف زنا
responsibility of women towards the family).
 و سوو ممیری موانع ارتقیا، زنا، ارتقا زنا:کلیدواژه ها
Keywords: women’s promotion women’s
and management levels women's promotion
.،زنا
barriers
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مقدمه
زنا ،بخش مام از تأمین سرمایه در بحث توسعهانم .در بیشیتر جوامیع بشیر نیر اشیتغال و
مشارک زنا ،انمک اس  .رشم آموزش عموم باال رفتن سین ازدواج کیاهش تعیماد فرزنیما،
اف ایش شارنشین و اف ایش ه ینههیا زنیمگ مشیارک آ،هیا را در مشیاغل بییرو ،از خانیه
اف ایش داده اس (کوک و گالس .)3194 9منابع انسان ارزشمنمترین منابع هر سازما ،اسی و
بیشترین نقش را در توسعه سازما ،دارنم .به باور محققا ،رشیم سیازما ،در گیرو رشیم حرفیه ا
کارکنا ،اس  .زنا ،به عنوا ،نیم از ایین منیابع ارزشیمنم در مسییر توسیعه حرفیه ا خیود بیا
مشکالت مواجه هستنم (مای نگو و نویین .)3192 3مشارک نیرو کار زنا ،در طی سیالاا
گذشته رشم چشم گیر داشته اس  .حضور زنا ،در بازار کار و موقعیی هیا پیایین دسی در
سازما ،قابل توجه اس اما نسب حضور آ ،ها در موقعی ها تصمیم گیرنمه مقامیات ارشیم و
عال سازما ،نامولوب و نگیرا ،کننیمه اسی (کاسیتا2و تیل  .)3192بیهعبیارتدیگیر آ،هیا در
سلسلهمراتب سازمان تا جای خاص ارتقا یافته و پسازآ ،به دالیل نیامعلو و نیاملموس تقریبیا
متوقف م شونم (گارت یا ریا ،بالورکا و آرت یتا .)3193 4زنا ،در بازار کار و سیسس در سیازما،
بهعنوا ،اقلی نگریسته م شونم و به همین خاطر مسائل مربیوط بیه آ،هیا در اولویی بررسی
قرارنم گیرد (وگاس و الحاج  .)3192 2شایم بتوا ،موقعی نابرابر و فشار بیر زنیا ،را تنایا بیا
موقعی ها جماساز گروه یا جمانژاد  1مقایسه کرد .موقعی های که در آ ،بخش ب رگ از
جمعی بهرغم وجود تما دالیل برخوردار از برابر بیه دالییل تیاریخ فرهنگی سیاسی و
اقتصاد در زیر سلوه قرارگرفته و آگاه یافتن آ،ها نسب به این موقعیی بیهصیورت نیاگ یر
فشار تنشها اجتماع را اف ایش م دهم (فکوه  .)9234دردهه  11جنبشها زنا ،بهطیور
آشکار و باقمرت بیشتر از قبل در جامعه مور و خواسیتار حضیور میثثر در سرنوشی خیود و
جامعه شمنم (چال و هالوینو.)3194 2
افراد چو ،تافلر پیش بین کرده بودنمکه در عصرگسترش اطالعات تقسییمکیار بیر اسیاس
جنس و شعبه کرد ،کارها از بین م رود اما باگذش زما ،زیاد از پییشبینی او علی رغیم
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پیشرف ها گسترده هنوز در بازارها جاان تبعیض جنسییت وجیود دارد وزنیا ،و میردا ،از
فرص ها برابر برا تصم پس ها ممیریت برخوردار نیستنم (رفع جیاه قربیان .)9211
زنا ،در اف ایش بارهور و توسعه اجتماع نقش بنیاد دارنم .اما در بازارکیار سیام انیمک در
انتخاب شم ،برا رتبهها باال ممیریت داشتهانم (صماق زادگا ،ملک و خسرو .)9211
در سالها اخیر مسئله زنا ،و موالبات آ،ها نگران جاان شمه شایم عممهترین دلیل ایین
موضوع را سام ب رگ و معنادار نیرو انسان زنا ،در بازارها جایان نقیش پررنیگ آ،هیا در
تربی نسل آینمه نقش فرهنگ و تمم ،ساز آ،ها تأثیر انکار ناشمن آ،ها در توسیعه پاییمار و
همچنین قوت گرفتن جنبشها و ناادها حمای از حقوق زنا ،دانس (میر غفور  9232بیه
نقل از اسماعیلپور تفقم  .)9211در ایرا ،حضور زنا ،در مشیاغل گونیاگو ،جامعیه متناسیب
نیس  .نر ممیری زنا ،بنا بر برخ آمارها در سال  9231کمتر از سه درصیم بیوده اسی (نیژاد
بارا نقل در گ ارش وضعی اجتماع زنا ،در ایرا .)9214 ،درسال  9231تقریبا پنج درصم از
ممیرا ،کشور ز ،بوده و البته در سوو عال ممیری در سازما،ها این درصم کاهشیافتیه و در
سوح ممیرکل و معاو ،دستگاهها اجرای به  9/4درصم م رسم (احمیم کانعلی بابیود و
جا جور  .)9213برا رسیم ،به تعادل برابر توسعه و رفع تبعیض و صم البته توسعه پاییمار
ضرور اس زنا ،در فراینم تصمیمگیر در سوو مختلف جامعه شرک کننم و ایین موضیوع
بایم در اولوی قرار گیرد (صادق و خادم  .)9214به همین دلیل دول دوازدهیم مصیوبها را
تح عنوا ،اختصاص 21درصم از پس ها ممیری به زنا ،در سازما،ها دولت تصویب کرد.
پیا مام مصوبه این اس  :می ا ،کیفی و مشارک زنا ،در تصمیمگیر ها بخیش دولتی در
وضعی خوب قرار نمارد.
بر اساس گ ارش سازما ،بینالملل کار که دربردارنمه آمار و اطالعات بالغ بر  31کشور اسی
ط دو دهه اخیر زنا ،درمجموع حمود  31درصم از مشاغل ممیریت را احراز کردهانیم (سیازما،
بینالملل کار .)3192 9در دنیا ممر ،امروز شناخته شمه که یک سقف شیشیها بیرا زنیا،
درمییمیری وجییوددارد کییه از دیییمگاههییا مختلییف مییورد موالعییه و اصییال قییرار می گیییرد.
پیشرف ها حقوق و ممن زیاد حاصل شمه ول زنیا ،همچنیا ،خیود را در محاصیره داییره
نگرش و کلیشه ها م بیننم (فایم و اسمالا  .)3192سقف شیشها  3یک استعاره برا بررس
تفاوت ها جنسیت بین مردا ،و زنا ،در محل کار اس  .عممتا این مانع نامرئ در کشورها در
حال توسعه وجود دارد و اثرات آ ،در کسب و کار به وضو قابل مشاهمه اسی (گوپتیا .)3193
1. ILO
2. Glass Cilling
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پژوهشگرا ،تأکیمدارنم سقف شیشها برا زنا ،بمین معن اس کیه ایین گیروه بیه سیبب ز،
بود ،از ارتقا به سوو باالتر بازداشته م شونم (محبوب .)3191 9واژه سیقف شیشیه ا نشیا،
دهنمه طیف وسیع از موانع زنا ،و اقلی هاس زیرا آ ،ها سع م کننم بابود وضعی شیغل
خود را پیما کننم .اما جامعه آگاهانه در تالش برا حفظ این سین اسی " جایگیاه ز ،در خانیه
اس " (گوپتا .)3193
درآمریکا در سال  9112زنا ،بیش از  42درصیم از کیل نییرو کیار را تشیکیل می دادنیم
باوجوداین تناا شش درصم از زنیا ،در رده میمیرا ،بودنیم (بروکمیولر رییا ،و رینیک.)3194 3
موالعات کشورها نروژ کانادا استرالیا نیوزلنم و انگلستا ،نشا ،م دهم عیم حضیور زنیا ،در
پس ها اجرای و ارشم یک پمیمه جاان اس (قوام .)9212
جدول  :0رتبهبندی جهانی بر اساس کرسیهای در اختیار زنان تا سال 1400
تعداد زنان

کشور

تعداد کرسی

رتبه

درصد

19

انگلیس

222

49

22

32

امریکا

432

912

91/4

31

ترکیه

241

924

941

4

سوئیس

12

922

1/3

92

ایرا،

311

921

2/1

(حاج پور )9212

در ایرا ،بعم از انقالب حضور زنیا ،و مشیارک آنیا ،در مجلیس شیورا اسیالم بیهعنیوا،
رأ دهنمه و بهعنوا ،نام د انتخابات همواره سیر صعود داشته اما طی قرییب بیه چایار دهیه
هیچگاه از چاار درصم تجاوز نکرده اس (نوازن و ی د  .)9231بنا بر گ ارش بردبار رونم روبیه
رشم زنا ،به سوو باال سازما ،همچنیا ،پیایین و نیابرابر در فرصی هیا شیغل میمیریت
همچنا ،باق اس (بردبار نقل درگ ارش وضعی اجتماع زنا ،در ایرا .)9214 ،پژوهشهای
برا شناسای موانع ارتقا زنا ،انجا شمه که با توجه به جامعه آمار روشها تحقی و محیل
انجا پژوهش نتایج مختلف داشته ول مساله ارتقا زنا ،همچنیا ،بیاق اسی  .بیهراسیت چیرا
باوجود زنا ،توانمنم در ایرا ،هنوز نر مشارک آ ،ها درمناصب تصمیمگیر و سیاس گیذار
پایین اس ؟ این فرا تحلیل به دنبال پاسخ به سثاالت از قبیل :چه موانع برعم ارتقیا زنیا ،بیه
1. Mehboob
2. Bruckmuller, Ryan & Rink
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سوو ممیری تاثیرگذاراس ؟ اولوی بنم این موانع چگونه اس ؟ آیا تغییرات در موانع در ط
دو دهه اخیر اتفاق افتاده اس ؟ بنابراین همف مقاله فرا تحلیل تحقیقات انجا شیمه در خصیوص
شناسای موانع ارتقا زنا ،به سوو ممیری در سازما،ها دولت ایرا ،اولوی بنیم موانیع و
تحلیل و تفسیر یافتهها تحقیقات پیشین اس .
روششناسی پژوهش
همف از پژوهش حاضر ترسیم سیما پژوهشهای اس که در خصیوص شناسیای موانیع ارتقیا
زنا ،به سوو ممیری در سازما،ها دولت ایرا ،انجا شمه و برا نیل به ایین هیمف از روش
فرا تحلیل کیف استفاده شمه اس  .با توجه به اینکه موالعات قابیلتیوجا بیهصیورت پراکنیمه
درزمینه شناسای و بررس دالیل و موانع ارتقا زنا ،بیه سیوو میمیری در چنیم سیال اخییر
انجا شمه محق باهمف جمعبنم این موالعات شناسای مثلفهها تأثیر گیذاردر عیم ارتقیا
زنا ،بررس سیر تغییرات این موانع و تفسیر یافتهها تحقیقات که در دو دهه اخیر انجا شمه را
موردبررس قرار داده اسی  .معیارهیا درو ،گنجی بیرا انتخیاب نمونیههیا در ایین پیژوهش
عبارتانم از - 9 :پژوهش در ایرا ،انجا شمه باشم  - 3پژوهش در سازما ،دولت انجا شمه باشیم
 - 2شناسای و اولوی بنم موانع ارتقا زنا ،به سوو ممیری از اهماف اصل پژوهش باشیم 4
 داشتن شرایط الز ازنظر روششناس بر اساس چکلیسی تحلییل محتیو  .در جرییا ،ایینموالعه ابتما کلیمواژهها  :ارتقا زنا ،موانع ارتقا زنا ،زنا ،و سیوو میمیری در پایگیاه داده
اطالعات علم ایرانماک بانک اطالعات نشریات و مجالت ایرا( ،مگیرا )،جسیتجو شیم .جامعیه
آمار این موالعه نظا منم تحقیقات اس که به شناسای موانع ارتقا زنا ،به سیوو میمیری
در سازما،ها دولت ایرا ،پرداخته و شامل مقاالت چاپشمه در نشیریات علمی  -پژوهشی و
پایا،نامهها کارشناس ارشم م باشم 41.اثر پژوهش با روش نمونهگییر همفمنیم انتخیاب و
پس از بررس مجمد  23اثرانتخاب شمنم .اب ار پژوهش در این فیرا تحلییل چیکلیسی تحلییل
محتو اس  .این چکلیس توصیف جا به دس آورد ،اطالعات از آثیار پژوهشی طراحی
شم که ارکا ،هر اثر شامل :عنوا ،پژوهش انجا شمه مشخصات کامل مثلف بیا ،مسئله جامعیه
آمار و حجم نمونه روش آمار اب ار گردآور دادهها اعتبار و روای متغیرها موانع شناسای
شمه و یافتهها را موردبررس قرارم دهم .تکمیل چکلیس مسیتل موالعیه دقیی هیر اثیر و
کشف دیمگاهها زیربنا آ ،اس .
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بأس )3113(9فرا تحلیل را چنین تعریف م کنم " :ترکیب ادبییات و پیژوهشهیا موجیود
درباره یک عنوا ،خاص" همچنین گالس )3113( 3فرا تحلیل را اینگونه تعریف م کنیم " :فیرا
تحلیل عبارت اس از تحلیل آمار مجموعه وسیع از تحلیلهای که در هرییک از موالعیات و
پژوهشها انفراد خاص بهعملآممه و همف از آ ،تلفی و ترکیب یافتیههیا آ ،پیژوهشهیا
اس " (شوکت حسن  .)3111بهزعم زاهیم و محمیم فیرا تحلییل نیوع پیژوهش دربیاره
پژوهشها دیگر اس (زاهم و محمم  .)9239گالس که خود بنیا،گیذار ایین روش اسی
م گویم :فرا تحلیل تحلیل تحلیلهاس  .فرا تحلیل در دو مقوله دستهبنم م شود :دسیته اول
موالعات ادغام که ماهی کم دارد بهنحو که رو خالصه کرد ،دادهها متمرک اس  .هسیته
اصل این مرور محاسبه تأثیر حجم و سای نمونه اس  .دسته دو موالعیات تفسییر اسی کیه
همف اصل خود را رو توسعه مفاهیم و شناسای تمها مام در تحقیقات انجا شمه م گیذارد
و همف اصل آ ،عممتا تفسیر دادههاس (صادق و خادم  .)9214همف از فرا تحلییل کیفی
ارائه تصویر جامع و تفسیر از دادهها و پژوهشهای اس کیه تابیهحیال بیه موضیوع خاصی
پرداخته اس (تیموالک .)3111 2فرا تحلیل کیف درصمد اس تا با یکسارچه کیرد ،و ترکییب
نظریهها روشها و یافتهها پژوهشها انجا گرفته عناصر اساس آ ،پژوهشها را کشف کرده
و درناای به تفسیر و تبیین آ ،عناصر و یافتهها بسردازد .آنچیه بیر اهمیی و کیاربرد ایین روش
تحقی اف وده نقش آ ،در یکسارچهساز پژوهشهای اس کیه بیهصیورت انفیراد و پراکنیمه
انجا گرفته اس (محمم خراز کاظم فردو پورکریم  .)9212فرا تحلیل کیف در مقولیه
موالعات تفسیر قرارم گیرد .در این نوع فرا تحلیل همف تیراکم دادههیا نیسی بلکیه توسیعه
مفاهیم و دوباره تفسیر کرد ،اس  .این مقاله فرا تحلیل کیف و از دسته دو موالعات تفسییر
اس .
مالحظا اخالقی
هنگا نگارش یک موالعه پژوهشگر بایم مسئلها را شناسای کنم که به سود افراد موردموالعیه
اس مسئلها که غیر از پژوهشگر برا سایر افراد نی معنیا خواهیم داشی (کییامنش و دانیا
طوس  .)9213اطالعات حاصل از این پژوهش م توانم برا پژوهشگرا ،و محققان که در حوزه
مسائل زنا ،فعالی دارنم کمککننمه باشم .رعای اخالق حرفها در تحلیل و تفسیر دادهها بیه
1. Baus
2. Glass
3. Timulak
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این معنا که پژوهشگر تالش نموده تفسیر درست از دادهها ارائه دهیم و از واژههیای کیه بییانگر
جانبدار از اشخاص یا جا گیر جنس باشم استفاده نکنم .از سرهمبنم تحریف و مخفف
کرد ،یافتهها برا برآورد ،نیازها پژوهشگر خوددار شمه اسی  .پژوهشیگر متعایم بیه ارائیه
صادقانه نتایج بوده و امان دار در یافتهها را حفظ کرده اس .
یافتههای پژوهش
بازه زمانی پژوهشها :رشم مقاالت علم  -پژوهش با موضوع مشیارک زنیا ،در طی چنیم
سال اخیر قابلتوجه اس  .گ ارشها داخل و سازما ،ها جاان از حضور کیم رنیگ زنیا ،در
پس ها ممیریت واعال رتبه پایین ایرا ،در بین کشورها از دالیل توجه به این حوزه اس .
جدول  :1بازه زمانی پژوهشها
بازه زمانی پژوهشها

فراوانی

درصد

 9231تا 9232

1

93/22

 9231تا 9211

3

%32

 9219تا 9211

93

21/32

جمع

23

%911

جنسیییت پژوهشییاران13 :درصییم از پژوهشییگرا ،ز ،بییه تعییماد 31نفییر و  22درصییم از
پژوهشگرا ،به تعماد  93نفر مرد هستنم .احتماال آرایش جنسیت جامعه پژوهشیگرا ،منجیر بیه
تشابه رویکردها ودیمگاه شمه و عالوه بر آ ،در تغییرات اولوی بنم موانع ارتقا موثر بوده اسی .
بمیا اس مثلف اول مالک بررس این موالعه اس .
نوع مأخذ :از مجموع  23اثر انتخابشمه مقالهها علم  -پژوهش  31میورد را بیه خیود
اختصاص داده و پایا،نامیههیا کارشناسی ارشیم سیه میورد بیوده اسی  12 .درصیم از منیابع
انتخابشمه مقاله علم  -پژوهش اس .
درجه علسی پژوهشاران :درجه علم پژوهشگرا ،نشا ،از اهمی گروه هیا آموزشی در
دانشگاه ها به موضوع ارتقا زنا ،اس  .از تعماد کل مثلفا ،مرد (93نفر)  99نفر هیئ علمی و از
تعماد کل مثلفا ،ز31( ،نفر)  92نفر هیئ علم بودهانم.
رشته تحصیلی پژوهشاران :بر اساس مرور موالعیات تعیماد  34میورد از محققیا ،رشیته
تحصیل ممیری بوده انم .حضور پررنگ تحصیلکردهها ممیری را با نگاه واقعبینانیهتیر اگیر
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بررس کنیم عم حضور زنا ،به شمت احساس و این موضوع می توانیم بیه بحیرا ،در میمیری
سازما،ها دولت و همچنین بحرا ،در بخش عظیم از نیرو انسان سازما،ها تبمیل شود.
مسئله اصلی پژوهشهای مرور شده :بررس و طبقهبنم پژوهشها میرور شیمه بییا،
م دارد در سوح پروبلماتیک پژوهشها به دنبال شناسای و اولوی بنم موانیع ارتقیا زنیا ،بیه
سوو ممیریت در سازما،ها دولت ایرا ،هستنم .این موانع شامل :موانع فرهنگ و اجتمیاع
که از دیمگاه پژوهشگرا ،بیاالترین تیأثیر را در عیم ارتقیا زنیا ،داشیته اسی  .موانیع فیرد -
خانوادگ در سالها  31اولین و مامترین مانع بوده و موانع سازمان که درتعماد قابلتوجا از
پژوهشها مور شمه اس  .بر اساس یافتهها ط سیال هیا اخییر دو میانع تحی عنیوا ،موانیع
مذهب و موانع سیاس معرف شمهانم .تفسیرها و برداش ها دین که گاه ریشه در دین هیم
نمارد توانسته مانع ارتقا زنا ،و نقش بازدارنمگ ایفا کنیم .موانیع سیاسی کیه بییانگر حمایی
اح اب و گروهها سیاس و اجتماع برا به قمرت رسانم ،اس
روششناسی (رویکرد ،روش تحقیق و ابیاار گیردووری دادههیا) :بررسی متیمولوژ
بهکاررفته در پژوهشها مرور شمه نشا ،م دهم تعماد  31مورد با رویکرد کمی و تعیماد پینج
مورد رویکرد کیف داشته و تعماد دو مورد رویکرد آمیخته (کم و کیف ) بیوده اسی  .در کلییه
پژوهشها پرسشنامهها اعتبار و روای دارنم .در  31مورد از پژوهشها نمونیه آمیار در دو گیروه
مرد و ز ،انتخابشمه و بر همین اساس محق در تحلیل یافتهها دیمگاه مقایسها بیین نظیرات
دو گییروه را مییمنظر قییرار داده اسی  .الز بییه ذکییر اسی پییارادایم حییاکم بییر پییژوهش پییارادایم
فمینیست (لیبرال و پس ممر )،بوده و در تعماد  33مورد از پیژوهش هیا تئیور مبنیا تئیور
سقف شیشها اس .
جدول  :9رویکرد ،روش تحقیق و اباار گردووری داده در پژوهشهای انجامشده
رویکرد
نوع

روش
نوع روش

اباار

فراوانی

درصد

کم

31

13/2

کیف

2

92/1

داده بنیاد

آمیخته

2

1/22

تحلیل محتو

3

نامشخص

4

93/2

موالعه مورد

2

1/22

نامشخص

1

93/22

جمع

23

%911

23

%911

رویکرد
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تحقیق
توصیف پیمایش

فراوانی

درصد

نوع اباار

فراوانی

درصد

31

13/2

پرسشنامه

39

12/1

9

2/93

مصاحبه

1

93/22

1/32

مصاحبه و
پرسشنامه

4

93/2

نامشخص

9

2/93

جمع

%911
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متغیرهای موردبررسی در پژوهشهای انجامشده :متغیرهیا موردبررسی در دودسیته
کل متغیرها وابسته ومستقل ارائهشمه اس  .در  11درصیم از پیژوهشهیا متغییر ارتقیا زنیا،
بهعنوا ،متغیر وابسته معرف و موانع ارتقا شامل :عوامل فرهنگ  -اجتماع سیاسی فیرد -
خانوادگ و سازمان بهعنوا ،متغیرها مستقل معرف شمهانم .در برخ از پژوهشها نیی ارتقیا
زنا ،بهعنوا ،متغیر مستقل معرف شمه به این معنا که فرضیه اصل تحقی بررسی تیأثیر عیم
ارتقا زنا ،در سوو ممیریت بر تحرک اجتماع سبک رهبر مانیمگار در سیازما ،تبییین
پمیمه صخره شیشها عمال سازمان ادراکشمه و تغییر باور ذهنی در جانشیین پیرور بیوده
اس  .به عبارت در این موارد محق نابرابر در می ا ،ارتقا زنا ،و مردا ،به سوو میمیریت و
رشم ناموزو ،زنا ،در ممیری سازما،ها دولت را مفروض گرفته و تالش داشته می ا ،و تیأثیر
عم ارتقا را بر پمیمهها مذکور بررس کنم.
موانع ارتقاء زنان به ترتیب اولویت
در بررس یافتهها موانع ارتقا زنا ،بیه چایار دسیته کلی تقسییم می شیود .موانیع فرهنگی و
اجتمییاع موانییع سیاس ی موانییع سییازمان موانییع فییرد  -خییانوادگ  .اییین موانییع هرکییما
زیرمجموعههای دارنم .در دسته کل موانع فرهنگ  -اجتماع مثلفهها از قبیل :کلیشیههیا
جنسیت هنجارها و ارزشها حاکم بر جامعه حاکمی فرهنگ مردساالرانه نگیرش منفی بیه
کار زنا ،نا،آور بود ،مردا ،ضعیفه خوانم ،زنیا ،نگیرش بیه جینس دو بیود ،زنیا ،برتیر
داشتن مردا ،در فرهنگ کلیشهها فرهنگ و تعییین وظیایف زنانیه و مردانیه اشیارهشیمه کیه
کلیشهها جنسیت هنجارها و ارزشها حیاکم بیر جامعیه حاکمیی فرهنیگ مردسیاالرانه و
کلیشهها فرهنگ بیشترین فراوان را داشتهانم .موانع سیاس شامل :وابستگ سیاس میمیرا،
فعل (ز ،و مرد) توزیع نابرابر قمرت بین ز ،و مرد در جامعه نبود ماارتها سیاسی گیر در
زنا ،ساختار دولت مردانه عم حضور زنا ،در حلقهها قمرت ناتوان زنا ،در الب گر نبیود
زنا ،در بین تصمیمگیرنمگا ،و سیاس گذارا ،عم وابستگ ح ب و سیاس زنیا ،محیمودی
حضور زنا ،در کارها سیاس دور زنا ،از افراد بانفوذ شناسای شمه کیه مثلفیههیا نیاتوان
زنا ،در الب گر عم وابستگ ح ب و سیاس زنا ،و عم حضور زنیا ،در حلقیههیا قیمرت
فراوان باال داشتهانم .در دستهبنم موانع سازمان عوامل :قوانین و مقررات نانوشته نبود سیستم
ارتقا شفاف در سازما ،عم اعتماد سازما ،به زنا ،وجود فرهنگ مردساالر در سازما ،عیم
پذیرش ممیرا ،ز ،توسط سایر ممیرا ،مرد عم حضور زنا ،در شبکهها ارتباط سازما ،نگاه
سازما ،به ممیری بهعنوا ،کار مردانه و ساختار سیازمان مردانیه شناسیای شیمه کیه قیوانین و
مقررات نانوشته عم حضور زنا ،در شبکههیا ارتبیاط سیازما ،و نگیاه سیازما ،بیه میمیری
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بییهعنییوا ،کییار مردانییه بیشییترین فراوانی را از آ ،خییودکردهانییم .در موانییع فییرد  -خییانوادگ :
عم حمای همسر و فرزنما ،تعارض نقشها زنا ،اولوی داشتن نقش میادر و همسیر بیر
نقشها سازمان عم خودباور زنا ،نماشتن انگی ه زنا ،برا ارتقا نماشتن اعتمادبیهنفیس
زنا ،نماشتن ماارتهیا میمیریت مسیئولی مضیاعف زنیا ،و عیم حمایی زنیا ،از یکیمیگر
شناسای که مثلفه ها عم خودباور زنا ،نماشتن انگی ه زنا ،برا ارتقیا و مسیئولی بیشیتر
زنا ،در قبال خانواده بیشترین فراوان را دریافتهها داشتهانم.
جدول  :0اولویتبندی موانع ارتقاء زنان و مؤلفههای تأثیرگذار در هر دسته کلی موانع
موانع ارتقا به

زیرمجسوعه موانع با

ترتیب اولویت

فراوانی بیشتر

موانع فرهنگ -
اجتماع

 کلیشهها جنسیت هنجارهییییا و ارزشهییییاحاکم بر جامعه
 حاکمیییییی فرهنیییییگمردساالر
 -کلیشهها فرهنگ

تق زاده و همکیارا )9219( ،اسیماعیل پیور و تفقیم ()9211
زاهم ( )9239استاد هاشم و همکارا )9214( ،ضرغام فرد
و بابییود ( )9212جعفییر نییژاد و اسییفیمان ( )9234ناصییر
جارم و همکارا )9214( ،بابائ زکلیک ( )9234حسین پور و
همکارا )9219( ،رفع جاه و خیرخواه ( )9213آبرو ،و زنجان
( )9212الماس ی و همکییارا )9212( ،سییلیما ،پییور عمییرا ،و
شییراز ( )9211محمییم جیوزان ( )9212ملکی و عوییای
( )9212ناهییییییم قیییییوام ( )9212محمودییییییا)9212( ،
شیرزادمالباش و همکارا )9212( ،صماق زادگیا ،و همکیارا،
( )9211طالقان پورع ت فرجی ( )9233فیضی و همکیارا،
( )9214کییاظم و دهقانسورفراشییاه ( )9213کییاظم پییور و
جعفر ( )9233زاهم و دهقانیا )9211( ،عبیمالا ()9239
صفر و فروغ ابر ( )9231فاطم صمر ومشیبک ()9231
میر غفور ( )9232میر کمال و ناست زایی ( )9233نیوازن و
ی د ( )9231سیما ،وعباس خلیفیه لیو ( )9232گیودرز ونیم
چگین و حق ()9231

موانع سیاس

 نماشتن وابستگ ح بی وسیاس
 ناتوان زنا ،در الب گر عیییم حضیییور زنیییا ،درحلقهها قمرت
 -نبود ال ا اجرای قوانین

اسماعیل پور و تفقم ( )9211ضیرغام فیرد و بابیود
( )9212حسین پور و همکارا )9219( ،آبرو ،و زنجیان
( )9212الماس و همکارا )9212( ،سلیما ،پیور عمیرا،
و شیراز ( )9211ملک و عوای ( )9212ناهیم قیوام
( )9212محمودیییا )9212( ،محمییم جییوزان ()9212
شیرزاد مالباش و همکارا )9212( ،زاهیم و دهقانییا،
( )9211نوازن و ی د ( )9231رفعی جیاه و خیرخیواه
( )9213گودرز ونم چگین و حق ()9231
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فراتحلیل بر شناسای موانع ارتقا زنا ،به سوو ممیری در سازماناا دولت ایرا،
موانع ارتقا به

زیرمجسوعه موانع با

ترتیب اولویت

فراوانی بیشتر

منابع

موانع سازمان

 قوانین و مقررات نانوشته عیییم حضیییور زنیییا ،درشبکهها ارتباط غیررسم
 نگاه سیازما ،بیه میمیریبهعنوا ،کار مردانه

تقیی زاده و همکییارا )9219( ،اسییماعیلپییور و تفقییم
( )9211زاهییم ( )9233اسییتاد هاشییم و همکییارا،
( )9214جعفییر نییژاد و اسییفیمان ( )9234رفع ی جییاه و
خیرخواه ( )9213الماسی و همکیارا )9212( ،ملکی و
عویییای ( )9212ناهییییم قیییوام ( )9212محمودییییا،
( )9212فیضیییی و همکیییییارا )9214( ،کیییییاظم و
دهقانسورفراشاه ( )9213کاظم پیور و جعفیر ()9233
گودرز ونم چگین و حق ()9231

موانییع فییرد -
خانوادگ

 عم خودباور زنا، نماشتن انگی ه زنیا ،بیراارتقا
 مسئولی بیشیتر زنیا ،درقبال خانواده

اسماعیل پور و تفقم ( )9211استاد هاشم و همکیارا،
( )9214بابائ زکلیک ( )9234حسیین پیور و همکیارا،
( )9219رفع جاه و خیرخواه ( )9213سییما ،و خلیفیه
لو ( )9232شیرزاد مالباش و همکارا )9212( ،طالقیان
و همکارا )9233( ،فیض و همکیارا )9214( ،صیفر و
فروغ ابر ( )9231فاطم صمر ( )9231میر کمیال و
ناست زای ( )9233نوازن و ی د ()9231

تحلیل یافتهها
باور مشترک همه ساکنا ،جاا ،این اس که مشارک در حوزه ممیری برا زنیا ،ییک اتفیاق
کمیاب اس ؛ اما این باور ناش از تجربه اس یا یک الگو ذهن ؟ به نظر م رسم اگر ایین بیاور
برمبنا الگو ذهن باشم مشکالت متعمد برا ورود زنا ،به عرصه ممیری در سیوح کیال،
ایجاد م شود که عبور از آ،ها بسیار دشواراس  .اما اگر این باور ناشی از تجربیه باشیم بیه ایین
معن که به دلیل حضور کم زنا ،در عرصه ممیری و ممکن نبیود ،مشیاهمه و سینجش میی ا،
موفقی آ،ها امکا ،دسترس زنا ،به ممیری محمودشمه اس  .به دلیل محیمودی انتخیاب و
کاف نبود ،تجربهها موف نوع حرک عل و معلول در این گ اره وجود دارد که به ناادینیه
شم ،کمبود مشارک زنا ،در ممیری منجرم شود .این موضوع مام به ایین معنی اسی کیه
رشم نکرد ،مشارک زنا ،در ممیری محصول یک دور و تسلسل اس که در بستر یک الگیو
ذهن پایمار برا این مام شکلگرفته اس (نژاد بارا نقل در گ ارش وضعی اجتمیاع زنیا،
در ایرا .)9214 ،درغالب کشورها غرب چو ،نیورلنم استرالیا فنالنم انگلستا ،نروژ و آلمیا،
که رئیس جماور ز ،داشته وزنا ،در مقامات ارشم حضیور دارنیم سیقف شیشیه ا ادراک شیمه
هس و زنا ،اعتقاد دارنم تصمیم گیر ها مام شرک در حاشیه جلسات پناا ،و بمو ،حضور
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زنا ،اتخاذ م شود (سینگ و داش  .)3191سازماناا ترازنامه مال خود را با هیمف ایجیاد انگیی ه
در سااممارا ،و با حفظ مالحظات مال برا افشا سالم مال منتشر می کننیم امیا همیشیه
ترازنامه نامرئ سرمایه انسان خود را که از گذشته جنسی زده بیوده و رابویه توسیعه حرفیه ا
زنا ،و سقف شیشه ا درآ ،منف اس پناا ،م کننم .بابود شیرایط میمیریت زنیا ،بییش از
9
آنکه یک رویکرد جنسیت باشم یک حرک جمع برا ارتقا نیم از جامعیه اسی (راسیور
.)3192
تحلیل یافتهها در بازه زمانی سالهای  0914تا 0911
از دیم مردا ،موانع ارتقا زنا ،بیه ترتییب اولویی موانیع فیرد  -خیانوادگ موانیع فرهنگی -
اجتماع و موانع سازمان عنوا ،شم .در موانع فرد و خانوادگ گ ینهها نماشتن ماارتهیا
ارتباط نماشتن خودباور زنا ،عم اعتمادبهنفس تیرس از مویر شیم ،در جمیع و نماشیتن
تجربه کار و تحصیالت بهعنوا ،مثثرترین موانع موردتوجه میردا ،بیوده اسی  .در دسیته کلی
موانع فرهنگ و اجتماع عوامل کلیشیههیا جنسییت ارزشهیا حیاکم بیر جامعیه ضیعیفه
پنماشتن زنا ،تلق ممیری بهعنوا ،کار مردانه و اولوی داشتن نقیشهیا میادر و همسیر
بیشترین تأثیر را داشته و در دستهبنم کل موانع سازمان دو گ ینه عیم اعتمیاد سیازما ،بیه
زنا ،عم حضور زنا ،در ساع غیر کار و مرخص زیاد زنا ،بیشیترین تیأثیر را ازنظیر میردا،
داشته اس  .در دیمگاه مردا ،موانع بیشتر درون بوده و جا مانم ،زنیا ،از میمیری سیازما،هیا
ناش از ضعف خودشا ،اس  .بخش از این موانع قابلتأمل اس  .زنان که در اواییل دهیه  31در
سازما،ها بهعنوا ،گ ینهها ممیریت مور بودهانم غالبا متولمین دهه  41و  21بودنم .عوامل
ماننم انقالب فرهنگ تعویل دانشگاهها جنگ و تغییرات الگو سن زنیا ،مشیارک آ،هیا در
مسائل اجتماع و حضور در بازار کار را با کنم و تغییرات مواجه ساخ  .دررونم بررس اشتغال
زنا ،از سال  9222تا  9232بیشیترین درصیم بیکیار زنیا ،در سیال  9232ثبی شیمه اسی .
کنفرانسها بینالملل انجمنها و تشکلها هرچنم محمود زنا ،در سیوح کشیور و از همیه
مامتر نیاز زنا ،به ارتقا سوح آموزش در سالها بعم مسیر ورود زنا ،به دانشگاههیا را تسیایل
کرد .بهطور که در سال  32درصم حضور زنا ،در دانشگاه  29/9درصم ثب شم (قمرت .)9214
شایم مامتر از سایر عوامل که مشارک و حضور زنا ،را متأثر ساخته سیاختار دولتی حیاکم در
دهه  21و  31م باشم .در دهه  21سالها ابتمای دول سازنمگ بوده و نیمیه دو مقیار ،بیا
1. Rathore
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رو کار آمم ،دول اصالحات م باشیم .در دولی سیازنمگ قرائی از مشیارک زنیا ،معیادل
اشتغال بوده و در فضا پژوهش نی دول متول پژوهشهای اس که در آ ،مشارک زنا ،را
از منظر اقتصاد (اشتغال زنا ،روستای ) ممنظر قرار م دهم که این امر متأثر از گفتمیا ،حیاکم
براین دول (توسعه اقتصاد ) اس  .در اواخیر دهیه  21و اواییل دهیه  31کیه دولی اصیالحات
برمسنم قمرت نشس تول گر آ ،در حوزه پیژوهش متیأثر از شیعار توسیعه سیاسی بیوده و
مشارک زنا ،مترادف با حضور آنا ،در عرصهها سیاسی (قیمرت) تعرییف گردییم (صیادق و
خادم  .)9212هر دو دیمگاه در سالها بعم نی در مییا ،قیانو،گیذارا ،و تصیمیمگیرنیمگا،
مانمگار و هر دولت که در سالها بعم رو کارآمم حضور متفاوت برا زنا ،رقم زد .آثار این
تفکرات در میا ،زنا ،هنوزجار اس تا جای که عمها از زنا ،دولت معتقمنم حضور زنیا ،در
مناصب ممیریت و تصمیمگیر واجب کفای اس و همین تعماد محمود کفای م کنم میابق
زنا ،اول تر اس که در خانه و در میا ،همسر و فرزنما ،باشنم .در همین بازه زمان از دیم زنا،
دودسته کل موانع فرد  -خانوادگ و موانیع فرهنگی  -اجتمیاع تقریبیا بیا اولویی یکسیا،
بهعنوا ،موانع ارتقا زنا ،شناسای شمهانم .واضح اس بخش قابلتیوجا از موانیع فیرد ماننیم
اعتمادبهنفس تمرک بر نقش مادر و همسر ترس از ورود بیه اجتماعیات بی رگتیر از طیرف
جامعه در کال ،و خانواده در سوح خرد به آ،ها القاشمه و ریشه در مسائل فرهنگی دارد .نتیایج
پژوهشها بهخوب رابوه ن دیک این دو میانع اصیل را نشیا ،می دهنیم .در دسیته سیو موانیع
سازمان قرارگرفته که زنا ،معتقمنم سازما ،ح نانوشتها برا مردا ،قائل اس .
تحلیل یافتهها در بازه زمانی سالهای  0911تا 0930
از دیم مردا ،همچنیا ،موانیع فیرد و خیانوادگ در اولویی اول اسی بیا ایین تفیاوت کیه در
زیرمجموعه این مانع گ ینهها نماشتن انگی ه زنا ،برا ارتقا عیم توانیای زنیا ،بیرا ایجیاد
تعادل بین کار وزنمگ و نماشتن ماارتها ممیریت اضافه شمه اس  .جامعه میردا ،همچنیا،
تأکیمدارنم که عم ارتقا زنا ،ریشه در عوامل درون دارد .یافتهها این پییا را بیا خوددارنیم کیه
عوامل از درو ،خود فرد و خانواده و سبب م شونم تا زنا ،تصمیم به سکو ،در وضعی فعل
بگیرنم .این نوع القا م گویم زنا ،با میل شخص خود تصمیم به سکو ،و ایستای م گیرنم و با
انتخاب خود از پذیرفتن پس ها باالتر که به درگیر بیشتر در فضا کیار منجیر می شیود
امتناع م ورزنم .زنا ،ترجیح م دهنم شغل ب دغمغیه داشیته باشینم و از پیذیرش و حضیور در
مناصب ممیری واهمه دارنم .اولوی دو از موانع ارتقیا زنیا ،از دییم میردا ،موانیع فرهنگی -
اجتماع اس  .عوامل که بیشترین تأثیر را بر عم ارتقیا زنیا ،دارنیم کلیشیههیا جنسییت و
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ال امات نقش زنا ،م باشم .اولوی سو نی به موانع سازمان دادهشمه کیه در ایین دسیته کلی
عالوه بر اینکه همچنا ،تلق ممیری بهعنوا ،ییک کیار مردانیه در سیازما ،بیارز اسی میردا،
معتقمنم که زنا ،امکا ،کار در ساعات اضافهکار را نمارنم امکا ،حضور در مأموری را نمارنیم و
همچنین مرخص مربوط بیه زایمیا ،را محیمودی بیرا ییک میمیر ز ،عنیوا ،می کننیم و در
جمعبنم اشاره م شود که زنا ،با داشتن مسئولی ممیری از ایفیا نقیشهیا اصیل خیود
بازم ماننم و البته منظور از نقشها اصل هما ،نقشها مادر همسیر و مسیئولی هیای
اس که جامعه برا زنا ،تعیین کرده اس  .در همین بازه اولوی بنم موانع ارتقا از دییم زنیا،
تغییر قابلتوجا داشته اس  .مامترین مانع ارتقا عامل فرهنگ  -اجتماع اس  .عوامل چو،
نابرابر جنسیت کلیشهها جنسیت فرهنگ مردساالر و نقشهیا تعرییفشیمه اجتمیاع
برا زنا ،با تأس از فرهنگ حاکم بیشترین تأثیر را داشتهانم .پذیرش ییک ز ،بیهعنیوا ،میمیر
ارشم یک سازما ،و یا ممیر اجرای در یک مجموعه کم عجیب اس و نگیاه سینت جامعیه بیه
دیم ،مردا ،در این قبیل سم ها عادت دارد .فرهنگ این عامل جمای ناپذیر و مثثر در اجتمیاع
انسان در ناخودآگاه تاریخ مرد این مروز و بو چنا ،آرا و نر رخنه کرده اس که زنا ،خود
به جریا ،قمرت از سو مردا ،عادت کردهانم مشاغل را مردانه و مشاغل را زنانه م بیننیم .در
سازما ،پذیرش و اطاع از مافوق مرد راح تر از میافوق ز ،اسی  .اولویی دو از موانیع ارتقیا
موانع سازمان اس  .عم اعتماد سازما ،به زنا ،نماشتن فرص برابیر بیرا ارتقیا بیین زنیا ،و
مردا ،حضور مردا ،در شبکهها غیررسم در سازما ،و استفاده از روابط غیررسم میردا ،در
ارتقا به سوو باالتر موارد اس که زنیا ،عنیوا ،کیردهانیم .زنیا ،قوییا معتقمنیم کیه اساسیا
پس ها ممیریت در سازما،ها دولت نوع ح برا مردا ،تلق شمه ازآ،جا کیه آ،هیا
نا،آور خانواده هستنم و چو ،مشاغل ممیری توأ با م ایا میال اسی پیس میردا ،بیرا آ،
مح تر و اول تر هستنم وزنا ،ازآ،جا که نیا،آور نیسیتنم و شغلشیا ،بیشیتر جنبیه کمیک
اقتصاد به خانواده دارد پس در سوو پایین سلسلهمراتیب سیازما ،و بمنیه کارشناسی بیاق
م ماننم .در سازما،ها دولت ممیری قبل از اینکه یک مسئولی پیر چیالش باشیم میوقعیت
اس با درآمم و م ایا باال .قوانین و ضوابط سازمان نی بهطور ضمن حام میردا ،اسی زییرا
قانو،گذارا ،مرد هستنم .در کمتر سازما ،دولت زنا ،در تعیین کار راهه شیغل نقیش دارنیم و
کمترکارراهه شغل جنسی و شرایط کار متفاوت زنا ،و مردا ،را در خود دیمه اس .
در این بازه تعماد از پژوهشها مانع مذهب را مور م کننم .البته منظور از موانع میذهب
تفسیر و برداش ها شخص از دین اس  .در هیچکما از موالعات بررس شیمه دیین و بیهطیور
مشخص دین اسال بهعنوا ،مانع ارتقا شناسای نشمه و چهبسا در تعماد از پژوهشها به نقش
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تسایل گر و تأکیم دین مبن بر مشارک زنا ،اشارهشمه اس  .ازجمله :تأکیم قرا ،بر تعلیم
و تعلم فارغ از جنسی توجه به نقش اجتماع زنا ،در صمر اسال حضور در واقعه عاشیورا .امیا
دیمگاهها متفاوت در تفسیر دستورات دین و رویکردها مختلف به برابر و یا نابرابر حقوق
ز ،و مرد در اسال اوضاع اجتماع  -سیاس در زما ،چاپ مقالیههیا و حتی جامعیه آمیار و
محل اجرا پژوهش تفسیرها و قرائ ها متفاوت از دین را موجیب شیمهانیم کیه در بعضی از
موالعات بهعنوا ،محمودی در مسیر ارتقا زنا ،معرف شمه اس  .در اولوی چاار موانع فرد
و خانوادگ مور شمه که عم حضور و یا حضور کمرنگ و ناچی زنیا ،در شیبکههیا ارتبیاط
سازما ،ترس از ورود به روابط غیررسم در سازما ،موردتوجه زنا ،قرارگرفته اس  .در این بازه
زنا ،نقش و حمای خانواده را به مراتب باتر از گذشته م داننیم .اوضیاع اقتصیاد جامعیه بیاال
رفتن سوح ه ینهها زنمگ و بر عامه گرفتن بخش از مسئولی ها مال زنمگ توسط زنیا،
از دالیل آ ،اس  .زنا ،اعتقیاد دارنیم حمایی والیمین همسیرو فرزنیما ،را بیشیتر از پییش بیا
خوددارنم .واضح اس زنا ،سع دارنم موانع ارتقیا را بیه موانیع بیرونی نسیب دهنیم و اعیال
کننمکه ازنظر توانمنم تحصیالت و شایستگ ها فرد آمادگ پذیرش پسی هیا میمیری
رادارنم .در همین بازه موانع سازمان و بهویژه گ ینه قوانین نانوشته در توزیع پس ها میمیری
به سیاق قبل مور اس .
تحلیل یافتهها در بازه زمانی سالهای  0930تا 0931
اولوی بنم موانع از دیم زنا ،و مردا ،تغییرات داشته و یافتهها نشا ،از ن دیک نظیرات آ،هیا
دارد .البته عامل جمیم به موانع ارتقا اضافهشمه که تأثیرگیذار آ ،قابیلتأمیل اسی  .از دییم
مردا ،به ترتیب موانع فرهنگ  -اجتماع موانیع سیاسی موانیع فیرد و خیانوادگ و موانیع
سازمان م باشم .موانع ارتقا به سوو ممیری از دیم زنیا ،موانیع سیاسی موانیع فرهنگی -
اجتماع موانع سازمان و موانع فرد  -خانوادگ م باشم .تغییر در اولوی بنیم موانیع ارتقیا
زنا ،در سه بازه زمان قابلتوجه اس  .موانع درون و فرد کمرنگتر و موانع بیرون تأثیرگذارتر
شمهانم .فرهنگ و باورها فرهنگ همچنا ،در صمر موانع اس  .مردا ،و بیشیتر زنیا ،معتقمنیم
عم حضور در حلقهها قمرت نماشتن روابط خانوادگ سبب و نسب با صاحبا ،قیمرت عیم
عضوی در اح اب و گروهها سیاس عم عضوی در شبکهها ارتبیاط غیررسیم سیازما،
نماشتن توانای و قمرت الب گر زنا ،موانع هستنم که در ط چنم سال اخیر بسیار تأثیرگذار
بودهانم .مشارک سیاس زنا ،در چنم سال گذشته موردتوجه جامعیه پژوهشیگرا ،کشیور بیوده
اس  .در بمنه پژوهش کشور نگاه حماقل به مشارک سیاس وجود داشته و غالیب پیژوهشهیا
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باهمف رشم مشارک سیاس در بین زنا ،نخبه جامعه صورت پذیرفتیه و بیهصیورت تیکبعیم
صرفا معنا مشارک سیاس را معادل با می ا ،دس ییاب بیه قیمرت و حضیور در عرصیههیا
ممیری تعریف نمودهانم .عالوه براین قرائ ج ئ و تکبعم از مشارک سیاس مسئله مامتیر
سیاس زدگ در بین بمنه پژوهش کشور نسب به مسئله مشارک سیاس زنا ،اس  .بیه ایین
معن که جا و رویکرد نگاه به مسئله مشارک زنا ،تحی تیأثیر تحیوالت سیاسی حیاکم بیر
کشور و تغییر دول ها بوده و توجه به مسئله مشارک زنیا ،در فضیا ح بی و جنیاح تبییین
شمه اس (صادق و خادم  )9212مردا ،وزنا ،هردو بر این باورنم که در سازما،هیا دولتی
مکانیسم مشخص و البته یکسا ،برا ارتقا به ردهها ممیریت وجود نمارد که این موضوع زنا،
را بیشتر از مردا ،تح تأثیر قرار م دهم.
بحث و نتیجهگیری
اهمی روزاف و ،پارادایم توسعه انسان موجب توجیه بییشازپییش دولی هیا از حییث سیاسی
اجتماع و فرهنگ به موضوع مشارک زنا ،شمه اس  .مسئله محور درالگو توسعه حضور و
مشارک مرد و اعضا جامعه وباا داد ،به همه اس  .این نکته که انسا،ها تا چیه حیم در اداره
زنمگ خود و تصمیمگیر ها مربوط به آ ،و نی اداره جمع امور اجتماع نقش دارنم کیانو،
اصل الگوها دموکراتیک توسعه را تشکیل م دهم (خسیرو دهشییار وابوحی  .)9219ایین
مضمو ،از مشارک ناچار اس که از سوگیر ها جنسیت پرهی کنم و موضوع مشارک زنیا،
را دس کم به هما ،شیوه مردا ،طر شمن اعمال نمایم (صمم راد  .)9232با ترویج و اشاعه
الگو غیر جنسیت در جوامع درحال توسعه بسیار از شرایط تبعیض آمی موردنقم قرارگرفته و
درواقع امروزه ارتقا مشارک زنا ،ضمن به چالش کشیم ،وضعی موجود به سم اهماف گیا
برم داردکه ماهی آ ،رفع هرگونه شرایط تبعیضآمی اس (آرمن فرازمنمو دانش  .)9214این
واقعیت انکارناپذیر اس که در جامعه ما زنا ،از نابرابر رنج م برنم و بسیار از زنیا ،و حتی
مردا ،نی بما ،معترض هستنم .تفاوت موجود بین شاغال ،ز ،و مرد محمودی فاحش زنیا ،در
مناصب ممیریت و درصم پایین حضور زنا ،در مجلس و بسییار از میوارد دیگیر دال بیر وجیود
تبعیض میا ،ز ،و مرد اس  .اینگونه مسائل که بر تبعیض دالل دارد در صورت تماو م توانیم
دال بر وجود ساختار تبعیضآمی باشم .ساختار که ازنظر قمرت پمیمآورنمه شرایط نابرابر بوده و
عناصرمقو نابرابر را از طری مکانیسمها متنوع اجتماع فرهنگ و سیاس بازتولیم کرده و
درناای بخش از اعضا جامعه را از کانو ،محاسبات اجتماع و مشارک در تصیمیمگییر هیا
حذف و یا نامعتبر م کنم .وقت مسئله نابرابر مور م شود ناخودآگاه ما به منازعها بیر ضیم
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ساختار مردساالرانه سوق م یابیم .در حقیق مبارزه زنا ،و مردان که به رفع تبعیض علیه زنا،
با هر شکل و در هر سوح م انمیشنم نوع برخورد با مصیادی مردسیاالر اسی کیه توزییع
نابرابر قمرت در جامعه در تمام سوو اجتماع سیاسی و حتی خیانوادگ اعمیال می کنیم.
تمایل نماشتن بخش از زنا ،دانشآموخته و ماارتیافته به تالش برا دسیتیاب بیه میمیری و
ناادینه شم ،این تمایل در شخصی پناا ،جامعه و میما ،رقابی گسیترده مییا ،همیه عناصیر
فعال در حوزه ممیری با هر اب ار حت اب ارها پناا ،چو ،ب رگنمای دیگر نقشهیا زنیا،
در جامعه مانع ورود زنا ،به عرصه ممیری م شونم امکا ،تغییر در مناسبات را محیمود کیرده
اس  .در همین زمینه موضوع قمرت و همهجای بود ،آ ،بستر گسترده برا اثربخش عوامیل
متعمد اجتماع و فرع ایجاد م کنم .علیرغم وضعی روبه بابود زنیا ،در میمیری سیازما،هیا
موانع و مشکالت بر سر راه مشارک فعاالنه و تصم ممیری مشاغل دولتی بیرا زنیا ،وجیود
دارد که فرا تحلیل انجا شیمه بیا موضیوع شناسیای موانیع ارتقیا زنیا ،بیه سیوو میمیری در
سازما،ها دولت ایرا ،نشا ،م دهم انتصاب و انتخاب زنا ،در تصمیمگیرها کال ،تح تأثیر
شمیم موانع فرهنگ  -اجتماع موانع سیاس موانع سازمان و موانع فیرد  -خیانوادگ قیرار
دارد .به نظر م رسم اتفاق مام در جامعه در حال وقوع اس که نادیمه انگاشتن و کیمتیوجا
به آ ،بهمن له بروز مشکالت جم اس  .بااینکیه موضیوع اعمیال محیمودی بیر میمیری زنیا،
پمیمها جاان اس اما در کشور ما و در سازما،ها دولت ویژگ خاص خیود را دارد .حضیور
چشمگیر زنا ،در کانمیماتور ریاس جماور سال 13و  14برا باالترین مقا تصمیمگیرنیمه
دول حضور زنا ،در جایگاه معاو ،و مشاور وزیر در وزارتخانهها افی ایش تعیماد زنیا ،میمیرکل
نشا ،از خواس و حضور روبه رشم زنا ،اس که بایست بخشها تصمیمساز و تصمیمگیرنیمه
به این حجم از ظرفی اجتماع و انسان را حساس کنم.
مانع فرهنای و اجتساعی :ناادینه شم ،برخ از هنجارها ارزشهیا و باورهیا دیرینیه در
زیرساخ ها فرهنگ و حکومت بهمن له سم بی رگ در برابیر حضیور فعیال زنیا ،در عرصیه
ممیری اس .حاکم بود ،گفتما ،مردانه درفرهنگ جامعه و به تأس از آ ،در فرهنیگسیازمان
وبرتر مردا ،در رهبر و ممیری به چشم م خورد .اساسا در چنیین فرهنیگ و باورهیای ز،
بود ،یک نوع محمودی اس و تفکر تقسیمکار جنسیت در این فرهنیگهیا برقیرار اسی  .ایین
باورها نوع مانع بیرون جبر برا ارتقا زنا ،هسیتنم .بیازخوان باورهیا برداشی هیا و حفیظ
تناسب و انسجا بین قوانین ممن و قوانین شرع و همچنین بروز شم ،آ،ها نیازمنیم حضیور و
همراه مماو و فعال صاحبنظرا ،حقوق دین و سیاستممارا ،م باشم .فرهنگ در ناخودآگاه
تاریخ جامعه و بهصورت ذهن موانع را ایجاد م کنم ازآ،جا که ذهنی اسی شناسیای و
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کاهش تأثیر آ ،در بلنمممت اتفاق م افتم .بنابراین تغییر کلیشهها تغییر نگرش جامعه به نقیش
و جایگاه زنا ،و تغییر ساختار ذهن مردا ،و حتی زنیا ،بیرا مشیارک زنیا ،در عرصیههیا
مختلف ضرور و در این مسیر همراه رسانهها و نظا آموزش تسریعکننمه م باشینم .ناصیر
جارم و همکیارا )9214( ،احمیم کانعلی و همکیارا )9213( ،صیالح امییر و اشیرفجو
( )9219بیییوبین )3191( 9رأس اسییمی و هوپییات  )3191( 3نلسییو ،و وایییر )3191( 2راسییور
( )3192نی در موالعات خود کلیشهها فرهنگ و اجتماع را مانع ارتقا زنا ،معرف کیردهانیم.
صییماق زادگییا ،و همکییارا )9211( ،سییعمین راملی جییوهر هییارین ( )3192کلیشییههییا
جنسیت و باور به قالب فرهنگ را مانع اصل ارتقا زنیا ،معرفی کردنیم .بروکمیولر و همکیارا،
( )3194عوامل فرهنگ را مانع اصل ارتقا زنا ،شناسای کردنم.
مانع سیاسی :عم حضور زنا ،در حلقیههیا قیمرت عیم حضیور در احی اب وگیروههیا
سیاس و در حاشیه مانم ،زنیا ،در وضیعی فعلی جامعیه انکارناپیذیر اسی  .نظیر بیه تعرییف
ارنشتاین 4از مشارک همه حوزهها مختلف سیاس اقتصاد و اجتماع به هم وابسته هستنم.
او مشارک را " نوع توزیع مجمد قمرت تلق م کنم که به سبب آ ،شیارونمان کیه در حیال
حاضر در فراینم سیاس اجتماع و اقتصاد کنار گذاشتهشمهانم قادر شونم تا بهتمریج در آینمه
شرک داده شونم" درواقع نم توا ،از مشارک صحب کرد بیمو ،آنکیه مثلفیههیا سیاسی و
قمرت را ممنظر قرارداد .نقوه مرک در مبحث مشارک توزیع مجمد قمرت اس که اگر تا این
زما ،مشارک سیاس اجتماع و اقتصاد زنا ،کمتر بوده این عم مشارک به نفع گروههیا
خاص ی اس ی در حقیق ی دریییک نظییا مردسییاالر عییم مشییارک زنییا ،در همییه عرصییههییا
تصمیمگیر بیش از هر چی به نفع مردانی اسی کیه در شیکلبنیم سیاسی اجتمیاع و
فرهنگ نقش مسلط را ایفا م کننم (صمم راد  9232به نقل ازصمیق عامر  .)9212الزمه
اف ایش مشارک زنا ،بازساز این مناسبات و حرک بیه سیم نیوع تجمییمنظردر مناسیبات
سیاس ازیک طرف و اصال قوانین و مقررات حقوق تسایلکننمه بیرا مشیارک زنیا ،اسی .
نتایج بیا ،م کنم برا مشارک و حضور در سوو مختلف تصمیمگیر نیاز بیه توزییع مجیمد
قمرت اس  .مناسبات قمرت در الیهها گوناگو ،جامعه بیهوییژه در حیوزههیا مردانیه و زنانیه
آ،قمر باظراف به تبیین ناادها موردنیاز پرداختهانم که موجیب شیمه ضیرورت دسترسی بیه
1. Beaubien
2. Ross-Smith & Huppatz
3. Nelson & Wawire
4. Ernstein
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ممیری زنا ،در سوح مقبول از جامعه موردتوجه نباشم .در بخشهای پنایا ،هنیوز مناسیبات
قمرت ممیری زنا ،یک امر غیرعاد تلق م شود نه ییک واقعیی ازدسی رفتیه کیه نیازمنیم
بازساز اس (نژاد بارا نقل در گ ارش وضعی اجتماع زنا .)9214 ،یافتیههیا تحقیقیات
فیض موغل رفیع و حسین ( )9214احمم کانعل و همکیارا )9213( ،شیرزادمالباشی
فراهان و اسم ( )9219ی د خواسیت میرزائی و فتحی ( )9233صیمم راد ( )9232آبیرو ،و
زنجان ( )9212مانع سیاس را در عم ارتقا زنا ،مثثر دانسته وبا یافتهها این فیرا تحلییل در
تاثیر گروهها سیاس و اح اب در ارتقا زنا ،به سیوو میمیری همسیو می باشیم .صیادق و
خادم ( )9212در پژوهش خود محمودی ساختارها و عوامل دولت را از موانع مشیارک زنیا،
دانسته جایاتیالک  )3191(9سیاس گذار ها دول قوانین تصویبشمه و عوامیل میوقعیت را
موانع ارتقا زنا ،درکره جنوب تائیم کرد .بروکمولر و همکارا )3194( ،ساختارها وقوانین دولتی
را بهعنوا ،مانع ارتقا شناسای کردنم.
مانع سازمانی :سازما،ها دولت ایران در بو و اییمئولوژ اسیالم فعالیی می کننیم و
هرگونه مشارک نیازمنم تناسب و تجانس بین سه متغیر ایران اسالم و دولتی اسی  .بیمیا
اس در فرهنگ دین ما همراه ناادها مذهب با تشوی و تنویر افکار عموم مبنی بیر بایا
داد ،به زنا ،و ایجاد فرص برا مشارک در جامعه بسیار تسایل گر و کمککننمه خواهم بود.
ضعف و یا نبود سیستمها ارتقا که مبتن بر شایستگ افیراد فیارغ از جنسیی و ییا هرگونیه
سوگیر و بر اساس عمال سازمان و اعمال قیوانین و مقیررات شیفاف باشیم در بخیش دولتی
احساس م شود .نکته بارز در موانع سازمان وجود فرهنگسازمان مردسیاالرانه اسی کیه نگیاه
سنت را از رو زنا ،برنماشته و همچنا ،باور دارد که چو ،اولوی اول زنا ،نقشها همسیر
و مادر اس پس زنا ،در ایجاد و حفظ تعادل بین کار وزنمگ نیاتوا ،خواهنیم بیود .از طرفی
زنا ،فرص آزمو،وخوا فرص تمرین ممیری در سازما ،را نمارنم .سازما ،و سیاسی هیا آ،
دریافتهها تحقیقات سلیما ،پور و شیراز ( )9211استادهاشم میرحسین خلوت و آصیف
( )9214رفع جاه و خیرخواه ( )9213کاظم و دهقانسور ( )9213زاهم و دهقانییا)9211( ،
میر کمال و ناست زای ( )9233کجبیاف و کیاظم ( )9232بیه عنیوا ،موانیع شناسیای شیم.
ادریس حسن باارو و عبمالمولب ( )3191حمای سازمان و قوانین سازمان را عوامل مثثر در
ارتقا زنا ،م داننم .جایاتیالک ( )3191مای نگو ونویین ( )3192فرهنگ سازمان را مانع ارتقا
زنا ،عنوا ،کردنم.
1. Jayatilake
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مانع فردی  -خیانوادگی :تیأثیر و تیأثر بیین فرهنیگ خیانواده در سیوح خیرد و باورهیا و
ارزشها حاکم بر جامعه در سوح کال ،از بمیایات اس  .تعرییف و القیا نقیشهیای برحسیب
جنسی از دورا ،بچگ اهتما به فرزنما ،پسر بهعنوا ،ادامهدهنمه نا خانوادگ عیم حمایی
خانواده پمر و همسر از زنا ،و در این میا ،عم خودباور زنا ،عیم تیالش بیرا موالبیه
حقوق حقه خود و ناامیم شم ،در کسب مناصب ممیریت که از آ ،بهعنوا" ،کف چسبنمه "9نا
م برنم محمودی های اس که بر تثبی این ساختار تبعیضآمی کمک م کنم .گفتنی اسی
که بخش قابلتوجا از زنا ،خود را بهعنوا"،جنس دو " 3پذیرفتیه و بیاور دارنیم کیه میمیری
واقعا کار مردانه اس  .برخ پذیرفتهانم اشتغال آ،ها برا کمک به اقتصیاد خیانواده اسی نیه
بیشتر .طبیع اس این نگاه باور را ایجاد م کنم که در سیایه آ ،زنیا ،حتی از مویر شیم،
بهعنوا ،گ ینه ممیری واهمه دارنم .اسماعیلپور تفقم ( )9211هاشیم و همکیارا)9214( ،
نصیر ولیک بن و باشت راد ( )9212میر غفور ( )9232بابیای زکلیکی ( )9232رنجبیر و
ساردین ( )9211در تحقیقات خود مانع فرد و خیانوادگ را در ارتقیا زنیا ،تأیییم کیردهانیم.
عظیم صبور و بصیر ( )3199در تحقیق با عنوا ،شناسای موانع توسعه شیغل زنیا ،در بخیش
دولت میال موانیع شخصی و عیم اعتمادبیهنفیس زنیا ،را میثثرترین موانیع معرفی کردنیم.
محبوب( )3191عامل فرد را در عم توسعه شغل موثر دانسته اس .
براساس یافتهها این فراتحلیل پیشنااد م شود با توجه به نقش انکارنشمن زنا ،در توسعه
پایمار مسئله زنا ،بهعنوا ،موضوع اولوی دار در دول بررس شود .دول از طری رسانهها نظا
آموزش تشکیالت و ساختارها رسم و گروهها مرجع بهویژه مراجع دینی زمینیه همراهی
فرهنگ عموم جامعه را با برنامهها ارتقا زنا ،فراهم کنم .ایجاد و تعریف مکانیسمها شیفاف
و روشن ارتقا ممیرا ،در سازما،ها دولت مبتن بر شایستهساالر تا رابویه سیاالر  .تیموین
قوانین تبعیض مثب یا اقما مثب برا میمتزمیا ،محیمود و جبیرا ،عقیب مانیمگ زنیا ،در
بسیار از حوزه ها .تموین بانک اطالعات زنا ،توانمنم و ال ا دستگاهها اجرای بیه اسیتفاده از
آ ،در انتصاب ها و همچنین معرف زنا ،موف در سوح کشور جا تقویی حیس خودبیاور و
اعتمادبهنفس در زنا .،تشکیل انجمن اح اب و سیاختارها رسیم توسیط زنیا ،بیرا احقیاق
حقوق و کمک به آگاه زنا ،در ابعاد مختلف و ایجاد حلقهها حمایت  .گسترش گفتما ،زنیا،
برا زنا ،بجا زنا ،علیه زنا ،و ناایتا اینکه یافتهها نشا ،داد موانع ارتقا زنیا ،مسیتقل از هیم

1. Sticky floor
2. Second gender
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نیستنم و اثر ف اینمها برهم دیگر دارنم .پیشنااد م شود تحقیق برا بررس اثرات ف اینیمگ
موانع در عم ارتقا زنا ،انجا شود.
ازمحمودی های تحقی م توا ،اشاره داش به اینکه روش انجا تحقی حاضر کیف اس
و طبیع اس که محمودی ها روشها کیفی را داشیته باشیم .قلمیرو زمیان ایین تحقیی
مشخص اس و در تعمیمیافتهها به بازهها زمان دیگر محمودی وجود دارد .آثار پژوهش کیه
در این فرا تحلیل استفاده شمه نسبتا از آرایش جنسیت برخوردار اس  .ممکن اسی در نتیایج و
یافتهها موالعات مرور شمه مثثر بوده باشم.
منابع و مآخذ
آبرو ،فاطمه و زنجان حبیباهلل .)9212( .بررس موانع ارتقا شغل زنا ،و اثر آ ،بر بارهور بررسی
مورد زنا ،شاغل در دانشگاه صنعت شریف .موالعات علو اجتماع ایرا .،پایی .11 - 21 )2(99
آرمن سیمع ی ؛ فرازمنم حسن و دانش حمیمه .)9214( .تأثیر فنیاور اطالعیات و ارتباطیات بیر نیر
مشارک زنا ،در نیرو کار .فصلنامه توسعه اجتماع  .تابستا.934 - 919 )4(1 ،
اسماعیل پور رضا و تفقم حمیمرضا .)9211( .موالعه کیف موانیع ارتقیا شیغل و میمیریت بیانوا.،
نشریه ز ،در توسعه و سیاس  .تابستا.932 - 911 )3(92 ،
استادهاشم لیال؛ میرحسین سیم جعفر؛ خلوت ملیحه و آصف مام  .)9214( .موانع ارتقیا زنیا،
شاغل در بانکها دولت کشور به سوو عیال میمیری از دییمگاه کارکنیا .،پیژوهشنامیه زنیا.،
زمستا.92 - 9 )94(1 ،
احسان محمم؛ شتاب بوشار سیم ناهیم؛ کیوزه چییا ،هاشیم و مشیبک اصیفاان اصیغر.)9232( .

بررس و رتبهبنم عوامل بازدارنمه ارتقا زنا ،به پس ها ممیریت در هیئی هیا ورزشی اسیتا،
خوزستا .،فصلنامه پژوهش در علو ورزش  .تابستا.931 - 929 )91(1 ،
احمم کانعل رضا؛ بابود محممرضا و جا جور طاهره .)9213( .موانع دستیاب زنا ،به پس هیا
ممیریت از دیمگاه ممیرا ،ز ،موالعه کیفی در شیار بنیمرعباس .نشیریه ز ،در توسیعه و سیاس .
پایی .241 - 222 )2(99
الماس لیال؛ لباد زهرا و علیسور وحیمه .)9214( .سقف شیشها در جانشین پرور زنا ،در مناصیب
ممیریت  .پژوهشاا رهبر و ممیری آموزش  .باار .992 - 19 )2(2
بابائ زکلیک محممعل  .)9232( .چالشها زنا ،برا ارتقا به مشاغل ممیریت در سازما،ها دولت .
فصلنامه ممرس علو انسان  .باار .39 - 42 )41(91
تق زاده هوشنگ؛ سلوان غالمرضا و شکر عبمالحسیین .)9219( .شناسیای موانیع ارتقیا زنیا ،بیه
پستاا ممیریت موالعه مورد دانشگاه تبری  .ز ،و موالعات خانواده .پایی .21 - 22 )92(2
جعفر نژاد احممو اسفیمان محممرحیم .)9234( .وضعی زنا ،در اشیتغال و میمیری موالعیه میورد
ایرا .،مجله موالعات اجتماع  -روا،شناخت زنا .،باار .912 - 22 )2(2
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حاج پور سیمین .)9212( .زنا ،و مشارک سیاس  :واکاو سیاس حضیور زنیا ،در مجلیس شیورا
اسالم ایرا .،تارا :،انتشارات ذهن آوی .
حسین پور محمم؛ حاج پور بامن و حسینیا ،الاا  .)9219( .موانع دستیاب زنا ،به سوو ممیریت
میان و ارشم .فصلنامه ز ،و فرهنگ .زمستا.21 - 42 )94(4 ،
خسرو محممعل ؛ دهشیار حسین و ابوح صف نازالسادات .)9219( .چگونگ توانمنمسیاز زنیا،
درعرصه تصمیمگیر سیاس درساختارتصمیمگیر مل و بین الملل  .پژوهشنامه روابط بین الملل.
اسفنم .923 - 11 )31(2
رفع جاه مریم و قربان سمیه .)9211( .تأثیر سرمایه اجتماع بر ارتقیا شیغل زنیا .،نشیریه ز ،در
توسعه و سیاس  .باار .941 - 992 )9(1
رنجبر مریم و ساردین زهرا .)9211( .مرور بیر وضیعی ارتقیا زنیا ،شیاغل در پسی هیا میمیریت
سازما،ها دولت موالعه مورد استا ،کرما .،دو فصلنامه آینمهنگر و توسعه .تابستا32 )9(9 ،
 .12زاهم شمس السادات و محمم ابوالفضل .)9239( .فرا تحلیل راه بهسو شناسای ارزشیاب ترکیب
و تلخیص پژوهشها گذشته .فصلنامه موالعات ممیری  .پایی .21 - 29 )42(93
زاهم شیمس السیادات و دهقانییا ،فرییمه .)9211( .محیمودی هیا توانمنمسیاز زنیا ،شیاغل در
سازما،ها دولت ایرا .،رسال ممیری دولت  .زمستا.912 - 32 )4(3 ،
سلیما ،پور عمرا ،محبوبه و شیراز زهره .)9211( .شناسای عوامل مثثر بیر ارتقیا شیغل زنیا ،در
پس ها ممیریت سازمان  .فصلنامه ز ،و فرهنگ .پایی .934 - 911 )22(1
سیما ،فریبا و عباس خلیفه لو سریه .)9232( .بررس عوامل مثثر بر می ا ،ارتقا شغل زنا ،شاغل در
ادارهها دولت شارستا ،اسکوبا تأکیم بر خانواده .موالعات زنا .،پایی .991 - 31 )3(1
شیرزاد مالباش شیرین؛ فراهان ابوالفضل و اسم محممرضا .)9212( .عوامل مثثر در انتصیاب زنیا ،در
پس ها ممیریت وزارت ورزش و جوانا .،فصلنامه ممیری و توسیعه ورزش .تابسیتا- 22 )9(1 ،
.29
صادق فسای سایال و خادم عاطفه .)9214( .فرا تحلیل چاار دهه پژوهش در موضوع اشیتغال زنیا.،
ز ،در فرهنگ و هنر .تابستا.321 - 342 )3(2 ،
صادق فسای سایال و خادم عاطفه .)9212( .فرا تحلیل چاار دهه پژوهش در حوزه مشیارک زنیا.،
موالعات اجتماع  -روانشناحت زنا .،تابستا.13 - 22 )3(94 ،
صالح امیر سیم رضا و اشرفجو لیال .)9219( .بررس رابوه مثلفیههیا فرهنگی بیا ارتقیا زنیا ،در
مشاغل ممیریت موردموالعه دانشگاه آزاد اسیالم واحیم تایرا ،جنیوب .مجلیه میمیری فرهنگی .
تابستا.92 - 9 )91(1 ،
صفر عل و فروغ ابر معین .)9231( .سقف شیشها و راهاا شکستن آ ،بیرا زنیا ،در اییرا.،
تمبیر .تابستا.41 - 44 )392( ،
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فراتحلیل بر شناسای موانع ارتقا زنا ،به سوو ممیری در سازماناا دولت ایرا،

صماق زادگا ،شاناز؛ ملک

امیر و خسرو

ناهیم .)9211( .بررس عوامل اجتماع مرتبط با نگرش به

ارتقا مشارک زنا ،در سوو ممیری  .دو فصلنامه مشارک و توسیعه اجتمیاع  .بایار و تابسیتا،
.923 - 992 )4(3
صمیق بارنگ و عامر پردیس .)9212( .نقش مشارک سیاس زنا ،در فراینم توسیعه پاییمار کشیور
باتاکیم بر سه دوره اصال طلب  -اصولگرا و اعتمالگرا .پژوهش اجتماع  .زمستا.913 - 32 )22(4 ،
صمم راد انور .)9232( .مکانیسمها ارتقا مشارک زنا ،در ابعاد سیاس و اقتصاد  .فصیلنامه رفیاه
اجتماع  .تابستا.933 - 11 )39(2 ،
ضرغام فرد مژگا ،و بابود محممرضا .)9212( .پمیمة صخرة شیشها بررس تجربه ها و چالشها
زنا ،درپس ها رهبر سازما .،ممیری فرهنگ سازمان  .تابستا.399 - 919 )3(93 ،
طالقان غالمرضا؛ پور ع ت عل اصغر و فرج بااره .)9233( .بررس تأثیر سیقف شیشیها بیر کیاهش
توانمنم زنا ،در سازما ،توسعه برق ایرا .،نشریه ممیری دولت  .تابستا.913 - 31 )9(3 ،
عبمالا مژگا .)9239( .،سقف شیشها مانع ارتقا شیغل زنیا .،فصیلنامه موالعیات میمیری بابیود و
تحول .زمستا.311 - 931 )21 - 22(1 ،
فاطم صمر فیروزه و مشبک اصغر .)9231( .موانع ارتقا زنا ،درسوو ممیرت در سیوح دانشیگاهاا
تارا .،پایا،نامه کارشناس ارشم .رشته ممیری دانشکمه ممیری دانشگاه تارا.،
فکوه ناصر .)9234( .سازوکار تبعیض مثب بهمثابه اب ار محرومی زدای با نگاه به وضیعی زنیا ،در
ایرا .،مجله پژوهش زنا .،پایی .949 - 992 )2(2
فیض طاهره؛ موغل علیرضا؛ رفیع مجتب و حسین سایال .)9214( .بررس وضعی شیاخصهیا
ارتقا زنا ،به پس ها ممیریت وزارت باماش درما ،و آموزش پ شک  .مجله علم دانشگاه علو
پ شک ایال  .پایی .991 - 999 )2(32
قوام ناهیم .)9212( .شناسای و رتبهبنم موانیع ارتقیا زنیا ،بیه پسی هیا میمیریت بیا اسیتفاده از
روشها تصمیمگیر چنم شاخصه فاز موردموالعه سازما ،امور مالیات خراسا ،رضو  .پایا،نامه
کارشناس ارشم .رشته ممیری بازاریاب بینالملل دانشکمه ممیری دانشگاه فردوس .
قمرت حسین .)9214( .فرازوفرود اشتغال زنا ،در ایرا ،و تفاوت آ ،با رونمها جاان  .فصلنامه توسعه
اجتماع  .باار .23 - 31 )2(1
کاظم عالیه و دهقانسور فراشاه افسانه .)9213( .شناسای و اولوی بنم موانع حضور زنا ،در پس ها
ممیریت  .ز ،در توسعه و سیاس  .تابستا.339 - 311 )3(99 ،
کاظم پور شاال وجعفر مژگا .)9233( .،موانع ارتقا شغل زنا ،در اییرا ،موالعیه میورد کارکنیا،
بانک مل ایرا .،جامعهشناس معاصر .زمستا.912 - 922 )9(3 ،
کجباف محممباقرو کاظم ملیحه .)9232( .بررس نگرش کارکنا ،سازما ،آموزشوپرورش اصفاا ،بیه
ممیری زنا ،و موانع ارتقا زنا ،به جایگاهها ممیریت  .موالعات زنا .،زمستا.942 - 922 )2(1 ،
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کرس ول جا ،دبلیو .)3111( .طر پژوهش رویکردها کیف کم و ترکیب ( .ترجمه علیرضا کیامنش
و زهرا دانا طوس) .)9213( .تارا :،جااد دانشگاه عالمه طباطبائ .
گ ارش وضعی اجتماع زنا ،در ایرا( .9211 - 9231 ،مجموعه مقاالت) .)9214( .تارا :،نشرن .
گودرزونمچگین مارداد و حق معصومه .)9231( .تاثیر فرهنگ سازمان بیر جیذب زنیا ،در پسیتاا
ممیریت  .ز ،و جامعه .زمستا.993 - 12 )4(9 ،
محمم شیرکوه؛ کمال خراز سیم عل نق ؛ کاظم فرد محمم و پورکریم جواد .)9212( .ممیری
آموزش چنم فرهنگ در ممارس ایرا ،فرا تحلیل کیف  .دو فصلنامه علم پژوهش ممیری ممرسیه.
زمستا.911 - 32 )3(4 ،
محمم جوزان زینب .)9212( .عوامل اثر گذار بر ارتقازنا ،عضو هیات علم به سوو مختلف ممیری

در دانشگاهاا تربی بمن دولت شار تارا ،موالعه میورد دانشیگاهاا ال هیرا تایرا ،عالمیه
طباطبای و شایم باشت  .پایا،نامه کارشناس ارشم .دانشکمه تربی بمن و علو ورزش دانشیگاه
ال هرا.
محمودیا ،شاره .)9212( .بررس موانع مشارک زنا ،در سوو میمیریت سیازما ،آمیوزش وپیرورش.
توسعه آموزش جنم شاپور .زمستا.32 - 31 )2(2 ،
ملک زهره وعوای محمم .)9212( .شناسای راهاا رفع موانع ارتقا شغل زنا ،در سازماناا دولت -
امور مالیات ق وین .ممیری توسعه و تحول .زمستا.21 - 41 )2( ،
میر غفور حبیباهلل .)9232( .شناسای و رتبهبنم عاملها مثثر در گماشته نشم ،زنا ،به پس ها
ممیریت در سازما،ها دولت استا ،ی د .موالعات اجتماع  -روا،شناخت زنا .،بایار 919 )9(4
 .933میرکمال محمم و ناست زای ناصر .)9233( .موانع ارتقا زنا ،به پس ها ممیری میان و عیال از
دیمگاه دبیرا ،ز ،شاغل در آموزش و پرورش .ز ،وموالعات خانواده .پایی .21 - 22 )92(2
ناصر جارم رضا؛ محمود یگانه الاا ؛ رحمان هاد ؛ محمم مام و مختار زینیب.)9214( .
بررس موانع ارتقا ممیریت زنا ،از دیمگاه ممیرا ،ز ،دبیرستا،ها شار شیراز .تحقیقات میمیری
آموزش  .باار .914 - 32 )32(1
نصیر ولیک بن فخرالسادات و باشت راد رقیه .)9212( .بررسی نقیش سیقف شیشیها بیر کیاهش
عمال سازمان ادراکشمه .موالعات اجتماع روا،شناخت زنا .،زمستا.923 - 941 )4(93 ،
نوازن بارا و آرا ی د  .)9231( .چالشها ممیری زنا ،در ایرا ،موالعه دانشیگاه بیینالمللی امیا
خمین بهعنوا ،یک سازما ،دولت  .پژوهشنامه علو سیاس  .زمستا.392 - 319 )9(1 ،
ی د خواست باج ؛ میرزائ حسینعل و فتح الله .)9233( .موالعیه نگیرش شیاغال ،سیازما،هیا
دولت استا ،آذربایجا ،شرق نسب به تصم پسی هیا میمیریت توسیط زنیا .،ز ،در توسیعه و
سیاس  .تابستا.932 - 992 )91(32 ،

333

فصلنامه مشاوره شغل و سازمان  /دوره  93شماره  /43باار 9211

، به سوو ممیری در سازماناا دولت ایرا،فراتحلیل بر شناسای موانع ارتقا زنا
Abdul Ghani Azmi, I., & Syed Ismail, Sabour, H., & Basir, S. A. (2011). Career
Advancement Barriers in Malaysian Federal Public Service. International
Conference on Financial Management and Economics, Vol. 11. 324 - 328.
Bruckmuller, S., & Ryan, M., & Rink, F. (2014). Beyond the Glass Ceiling: The
Glass Cliff and Its Lessons For Organizational Policy. Social Issues and Policy
Review, 8(1), 202–232.
Beaubien, G. (2010). Female Managers Earning Less than Male. CounterpartsPublic
Relations Tactics, 11(17), 6 - 18.
Calas, M.B., Smirchich, L. & Holvino, E. (2014). Theorizing gender and
organization: changing times, changing theories? The Oxford Handbook of
Gender in Organization, Oxford University Press, Oxford, 17 - 52.
Cook, A. & Glass, C. (2014). Above the glass ceiling: When are occupational
minorities promoted CEO? Strategic Management Journal, 35(7),88 - 108.
Fahim Devin, Hassan. & Asadollahi, Ehsan. (2015). Barriers to Women Career
Advancement (Glass Ceiling) And The Role of personality traits (Self - Esteem,
Self - Efficacy) as Means of Breaking Through. International Academic Institute
for Science and Technology, Vol. 2, N, 8.218 - 228.
Gartzia, L., & Ryan, M.K., & Balluerka, N. & Aritzeta, A, A. (2012). Think crisis think female: Further evidence. European Journal of Work and Organizational
Psychology, 21. 603 - 628.
Gupta, Sakshi. (2018). Glass Ceiling in 21st Century: Women in Management.
International Journal of Management Studies, Vol. N, 1. 3(5), 23 - 48.
http://www.researchersworld.com/ijms.
ILO Report. (2015). Women in management: Ceiling is believing.
http://www.google.com.
Idris Hassan, A., & Baharom, N. A., & Abdul Mutalib, R. (2016). Predictors of
Career Advancement of Female Academic Staff in Nigerian Universities. Asian
Journal of Multidisciplinary Studies, Vol. 4. No.10.33 - 48.
Jayatilake, V. K. Lakmini. (2016). Women Managers and their Perceived Barriers for
Upward Mobility in Public and Private Sectors with Special Reference to the
Selected Services in Sri Lanka. International Journal of Scientific Research and
Innovative Technology, Vol. 3. No. 2.61 - 85.
Kasta, Keenawinna. TL, Sajeevanie. (2015). Impact of Glass Ceiling on Career
Development of Women: A Study of Women Branch Managers in State Owned
Commercial Banks in Sri Lanka. 2nd International HRM Conference, Vol.2,
No.1.55 - 70.
Mai, Ngoc. Khuong., & Nguyen, Thi, Lan., Chi. (2017). Effects of the Corporate
Glass Ceiling Factors on Female Employees Organizational Commitment: An
Empirical of Ho Chi Minh City, Vietnam. Journal of Advanced Management
Science, Vol. 5. 4(2). 255 - 263.
Morrison, A.M., & White, R.P., & Velsor, E.V. (1987). Breaking The Glass Ceiling:
Can Women Reach The Top of America’s Largest Corporations? Addison Wesley (Reading, Mass.). Hardback. 229, ISBN 0 201 15787.

332

شمسالسادات زاهم و علیرضا عل نژاد

سیممام الوان

 مالی،پخشا

Mehboob, Hamid. (2016). Impact of Glass Ceiling on Women‟s Career Development:
A Case of Sahiwal & Okara City. International Review of Social Sciences, 4(12),
597 - 606.
Nelson H.W., & Wawire, F. M. (2010). Factors affecting the management ofwomen
groups' micro and small enterprises in Kakamega District, Kenya. Journal of
European Industrial Training, 2(34), 128 - 130.
Rathore, S. (2017). Corporate Glass Ceiling: An Impact on Indian Women
Employees. International Journal of Engineering and Management Research
(IJEMR), 7(4), 264 - 269.
Ross - Smith, A., & Huppatz, k. (2010). Management, Women and Gender Capital.
Gender Work and Organization, 5(17), 34 - 36.
Singh, Sanskriti. Dash, Lipsa. (2016). Women And Corporate Sector of India: A
Study on Impact of Glass Cilling Existence Sector of India. Social Sciences
International Research Journal. Vol.2. 206 - 218.
Shokati, Ahmad Abad., & M. Hasani, P. (2006). What is Met analysis? modern care
journal. 3(3&4), 15 - 20.
Saadin, I., Ramli, K., & Johari, H., & Harin, A.N. (2015). Women and Barriers for
Upward Career Advancement – A Survey at Perak State Secretariat, Ipoh, Perak.
Procedia Economics and Finance, 35(5), 574 - 581.
Timulak, L. (2009). Meta - analysis of qualitative studies: A tool for reviewing
qualitative research findings in psychotherapy. Psychotherapy Research, 19(4/5),
591 - 600.
Vongas, G. & John, Alhaji, R. (2015). The Evoluation of Empathy and Womens
Precarious Leadership Appointment. Asian Journal of Multidisciplinary Studies,
Vol. 4. 30(5), 277 - 289.

9211  باار/43  شماره93  دوره/ فصلنامه مشاوره شغل و سازمان

334

